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Referat fra møde i Stiftsudvalget for Kirken i Verden, Viborg Stift 
Højbjerg, 21. april 2021 
 
Afbud 
Ingen afbud til mødet. 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Inge Rørbæk blev valgt som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser. 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde (26. januar) 
Referatet blev godkendt. 
 
4. Gensyn med stiftsudvalgets vision 
Walk-and-talk efter kort oplæg ved Karin A. Vestergaard. Efterfølgende blev disse pointer samlet op: 

• Mange kender ikke til stiftsudvalgenes eksistens. Kan vi komme bedre ud til sognene og gøre vores 
arbejde og tilbud kendt? 

• Stiftsudvalget kan tilbyde sognene viden og inspiration til, hvordan man rent lavpraktisk kan 
igangsætte aktiviteter lokalt. 

• Det er vigtigt, at inspirationen gives i lokalområdet – folk vil ikke rejse ret langt for at hente den. 

• Det internationale aspekt er svært at relatere til som menighedsråd – måske især på landet.  

• Forslag: Kan vi udarbejde et idekatalog, som man kan lade sig inspirere af? 

• Kan provsten bruges som facilitator og ildsjæl i forhold til at skabe fokus på området? 

• Vigtigt at samtalen starter i det lavpraktiske, livsnære og hverdagsagtige. 
 
5. Igangværende aktiviteter – med nedsatte ad hoc grupper 

a) Forbønsgudstjeneste 14. november 
Niels Iver Juul og Peter Fischer-Nielsen er tovholdere. Udvalget består derudover af Anna Lisbeth 
Sonne, Erik Ladegaard, Klaus Møberg, Lone Dolmer og Leif Holmstrøm. Biskop Henrik Stubkjær er 
liturg. Fokus vil være på Kina. Bitten Høgh prædiker og vil også efter gudstjenesten fortælle lidt fra 
Kina. Der uddeles knugekors ved udgangen.  
 
Kommentarer fra stiftsudvalget:  
Forfølgelsen af uighurerne og andre minoriteter bør også nævnes ved gudstjenesten.  
Ved sammensætning af ad hoc-arbejdsgrupper bør vi huske at have ikke-teologer med. 
 

b) Farsi-netværk 
Peter Fischer-Nielsen holder løbende kontakt til kirker og personer i stiftet, der er engageret i 
farsiarbejdet. Naser Rezaeih er ansat som farsi-koordinator på landsplan, og vi har etableret en god 
kontakt. Se i øvrigt punkt 8b. 
 

c) Studietur for stiftsudvalget 
Udvalget består af Simon Fuhrmann, Niels Iver Juul og Peter Fischer-Nielsen. Efter en drøftelse blev 
det besluttet at arbejde videre med en rejse til Rom og Assisi i efteråret (oktober-november). Peter 
Fischer-Nielsen udsender en doodle ud med datoforslag. 
 

d) Nyt fra øvrige ad hoc grupper 
 

• Kirkevandring (tovholder: Grete Bækgaard Thomsen) 
Intet nyt. 
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• Helsemesser (tovholdere: Karin A. Vestergaard og Grete Bækgaard Thomsen) 
Karin A. Vestergaard uddelte oversigt over kommende messer i Viborg Stift. Der skal nu 
dannes en ad hoc-arbejdsgruppe. Inge Rørbæk og Anders Frank vil gerne være med i 
arbejdsgruppen. 
 

• Kontakt til moskeer (tovholdere: Kristine Jersin, Karin A. Vestergaard og Anders Frank) 
Pga. corona-situationen er der ikke nyt at berette. Kristine Jersin tager initiativ til et møde i 
ad hoc-arbejdsgruppen. 
 

• Vandring med beboere på Kærshovedgård (tovholder: Karin A.Vestergaard) 
Der er ikke mulighed for en vandring lige nu pga. corona. 
 

• Møde med muslimske ledere 
Tages med i ad hoc-arbejdsgruppen, der har kontakt til moskeer. Det blev drøftet, om det 
kunne være en ide at danne et mere formaliseret netværk af religiøse ledere, der fx kunne 
træde sammen i krisesituationer. Arbejdsgruppen tager forslaget med videre. 
 

• Mød din østeuropæiske nabo (tovholder: Peter Fischer-Nielsen) 
To af de østeuropæiske oplægsholdere fra inspirationsaftenen i Bjerringbro er nu kommet i 
et menighedsråd. Folkekirkens Migrantsamarbejde afholder for tiden webinarer om den 
ortodokse kirke og østeuropæere i Danmark. Stiftspræsten deltager 18. august i en 
temadag om østeuropæere i Lemvig og Struer Provsti. Der arbejdes på en projektansøgning 
i samarbejde med Folkekirkens Migrantsamarbejde, Samvirkende Menighedsplejer og 
forskellige stifter i Jylland. Kommentarer fra stiftsudvalget: Vigtigt at være opmærksom på 
evt. ændrede vilkår pga. corona-krisen og minksagen. Vigtigt at tænke dialogen med den 
ortodokse og katolske kirke ind i projektet. 

 
6. Orientering fra stiftspræsten – med efterfølgende drøftelse 
Stiftspræsten havde på forhånd udleveret en skriftlig arbejdsrapport, der ikke gav anledning til spørgsmål. 
 

a) Kontakten til provstikomiteer for Ydre Mission (Se også pkt. 8a) 
Stiftspræsten sender løbende information og nyheder til komiteerne. Provstivolontørarbejdet er 
svækket pga. corona-situationen, men et nyt initiativ er ved at tage form – se punkt 8a. 
Provstikomiteerne kaldes sammen til et møde efter sommerferien. Karin A. Vestergaard og Gert-
Oluf Schwarz Laustsen vil gerne deltage i mødet. 
 

b) Kontakten til venskabsstiftet Guildford og den lutherske kirke i Nigeria (LCCN) 
Stiftspræsten har løbende kontakt med stifterne via mail og Zoom og har fortsat en rejse til 
Guildford i kalenderen primo juli. Guildford har foreslået et nyt fælles webinar i efteråret. Der bør 
planlægges efter, at vi kan sende en delegation til LCCN’s convention i februar 2022. Det blev 
foreslået om muligt at sende biskoppen, stiftspræsten og evt. et par stykker fra provstikomiteerne. 
Niels Iver Juul og Peter Fischer-Nielsen arbejder videre med et oplæg. 
 

c) Det Lutherske Verdensforbunds rådsmøde i Viborg 11.-12. juni 2022 
Niels Iver Juul og Peter Fischer-Nielsen deltager i et planlægningsudvalg og har særligt ansvar for 
sognebesøg i weekenden fra den 11. til den 12. juni. Alle provster i Viborg og Aarhus Stift bliver 
bedt om at tage ansvar for 4-5 gæster. 

 
7. Nye emner – til overvejelse og drøftelse 

a) Invitation til en teologisk samtale mellem biskop, præster i den rumænske ortodokse kirke og 
stiftsudvalgets medlemmer – oplæg ved Karin Vestergaard 
Der er tre rumænske ortodokse præster i stiftet i hhv. Ulbjerg, Isenvad og Hjerm. Den ortodokse 
biskop fra Stockholm er ofte i Danmark. Det aftaltes at kontakte Biskop Henrik Stubkjær og foreslå 
ham at sende en invitation til den ortodokse biskop.  
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b) Stiftsstævne i ny form – oplæg ved Karin Vestergaard 
Karin Vestergaard fremlagde forslag om et årligt fyraftensmøde med fagligt oplæg om et relevant 
og aktuelt tema og orientering fra stiftsudvalget. I den efterfølgende drøftelse kom to alternative 
forslag på banen:  
 
(1) En fleksibel model: Ad hoc arbejdsgrupperne arrangerer fyraftensmøder e.l. efter behov 
forskellige steder i stiftet. Ved disse møder kan der fint også være en generel orientering om 
stiftsudvalgets arbejde og tilbud. Det må være en målsætning, at vi minimum har ét offentligt 
møde om året. 
(2) Vi holder fast i det klassiske stiftsstævne med gudstjeneste, frokost, foredrag etc. Der har fx 
tidligere været ønske om at holde et stiftsstævne om Kina. 
 
Andre kommentarer og tanker fra stiftsudvalget: 

• Kan man have flere workshops ved samme møde, så man selv kan vælge det mest relevante? 

• Vigtigt at møderne kommer rundt i stiftet, da det er svært at få folk til at rejse langt. 

• Møderne skal lægge op til netværk og samarbejde. 

• Vi kan vi overveje at streame møderne. 
 
Et ad hoc-udvalg bestående Karin Vestergaard, Inge Rørbæk, Grete Bækgaard Thomsen og Kristine 
Jersin laver til næste stiftsudvalgsmøde et oplæg, som kan drøftes. Karin Vestergaard indkalder til 
mødet. 

 
8. Økonomi 

a) Ansøgning fra Mission Afrika og Kirke til Kirke (Herning- og Ikast-Brande-provstierne) 
Stiftsudvalget bevilliger 25.000 kr. fra indeværende års budget til projektet, der skal styrke 
relationen mellem konfirmander i Viborg Stift og unge i LCCN, Nigeria. Støtten øremærkes 
undersøgelsesrejse til de to provstivolontører og bortfalder, hvis rejserne ikke kan gennemføres. Vi 
foreslår Mission Afrika at søge stiftsudvalget for undervisning om et beløb til projektet. 
 

b) Ansøgning fra Naser Rezaeih om støtte til en kristen farsi-sommerlejr for iranere og afghanere i    
Vestdanmark i juli 2021 
Stiftsudvalget bevilliger 10.000 kr. i støtte til lejren. Vi ønsker at gøre sognene i Viborg Stift 

opmærksomme på lejren og at opfordre menighedsrådene til at støtte deltagernes rejseudgifter. 

Der vil blive inviteret til en åben gæsteaften – formentlig den 14. juli kl. 17. 

 

c) Status og orientering 

Der er pt. brugt cirka 3.350 kr. af årets budget, hvilket svarer til blot 2 procent af budgettet. 

Stiftspræsten blev opfordret til at lave oplæg til en mere overskuelig kontoplan for stiftsudvalgets 

økonomi. 

9. Orienteringer fra bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter 

• Det mellemkirkelige Råd (Niels Iver Juul) 
Det mellemkirkelige Råd (MKR) har meldt folkekirken ind i migrantorganisationen CCME, hvilket har 
givet noget polemik i Kristeligt Dagblad. MKR har vurderet, at det er et vigtigt netværk at være en 
del af. Der arbejdes videre med mulighederne for dobbelt kirkemedlemskab, selvom regeringen har 
lukket udvalget, der beskæftigede sig med sagen. MKR har også været engageret i debatten 
omkring oversættelse af prædikener. MKR har lavet en kortlægning og analyse af det 
mellemkirkelige arbejde i folkekirkens stifter. Niels Iver Juul og Peter Fischer-Nielsen drøfter 
rapporten med Jonas Jørgensen, som også deltager i kommende stiftsudvalgsmøde med et oplæg. 
 

• Folkekirke & Religionsmøde (Kristine Jersin) 
Den nye bestyrelse har indtil videre kun mødtes digitalt. Der er endnu ikke ansat en 
generalsekretær. Forretningsordenen og forretningsudvalget er ved at være på plads. Der foregår 
lige nu drøftelser om Folkekirke & Religionsmødes rolle og opgaver fremadrettet. 
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• Folkekirkens Migrantsamarbejde (Peter Fischer-Nielsen) 
Der har været afholdt velbesøgte webinarrækker om hhv. islam i Danmark (sammen med 
Folkekirke & Religionsmøde) og østeuropæere i Danmark. 
 

• Danske Kirkes Råd (Ole Andersen) 
Der blev afholdt et Zoom-møde i januar. Folkekirkens Udviklingsfond har bevilliget midler til grøn 
kirke-projekter. Borgfonden har bevilliget midler til bogudgivelse. Danske Kirkers Råd (DKR) har 
udsendt påskehilsen og håbshilsen i relation til corona-krisen. DKR er optaget i rådet for 
menneskerettigheder. Danske kirkedage afholdes i 2022. 
 

• Folkekirkens Nødhjælp (Grete Bækgaard Thomsen) 
Der har ikke været afholdt møder siden sidst. Kommende weekends møde og landsmøde afholdes 
digitalt. Landsindsamlingen gik overraskende godt, og resultatet blev cirka det samme som normalt. 
 

10. Næste møde: Dato, fagligt indlæg og afsked med aftrådte medlemmer 
Næste møde er 18. august kl. 14.30-18.30. Jonas Adelin Jørgensen fra Det Mellemkirkelige Råd holder 
fagligt oplæg. Peter Fischer-Nielsen spørger den katolske kirke i Viborg, om vi må besøge dem i forbindelse 
med mødet den 17. november.  
Vi forsøger at lave en afskedsmiddag for afgåede stiftsudvalgsmedlemmer i juni. Karin Vestergaard 
udsender en doodle med datoforslag. 
 
11. Eventuelt 

• Grete Bækgaard Thomsen foreslog, at vi skal have en drøftelse af vores erfaringer fra corona-tiden i 
forhold til digitale mødemuligheder.  
 

• Stiftspræstestævnet i juni er aflyst.  
 

• Der holdes stiftsmenighedsrådsstævne den 10. september fra kl. 15-21 i Viborg. 


